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KYSELY RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) JA TETRAFLUORIMETAANIN (CF4) KÄYTÖSTÄ 
SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA 
 
Suomen ympäristökeskus on kerännyt tietoa fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) käytöstä 
vuosittaisella kyselyllä vuodesta 2002 alkaen. Tiedot kerätään Harava-palvelun kautta. 
Sähkönjakelulaitekyselyn vastauslomake löytyy palvelusta osoitteella: https://query.eharava.fi/3625. Tietoja 
käytetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen. Lisätietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja 
raportoinnista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta: http://www.stat.fi/tup/khkinv/index.html. 
Kyselyvastaukset ovat luottamuksellisia. 
 
Kyselyllä pyritään selvittämään kahden voimakkaan kasvihuonekaasun, rikkiheksafluoridin (SF6) ja 
tetrafluorimetaanin (CF4) käyttöä sähkönjakelulaitteissa. Sähkönjakelulaitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kaasueristeisiä kytkinlaitoksia, katkaisijoita sekä muita laitteita, joiden toiminta perustuu SF6:n ja/tai CF4:n 
fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. 
 
Kyselyllä pyritään kattamaan suomalaiset laitteiden valmistajat sekä maahantuojat. Läpi kyselyn tehdään ero 
tehdastäytteisten laitteiden (esim. pienet katkaisijat) ja asennusvaiheessa täytettävien laitteiden (esim. 
kytkinlaitokset) välillä. 
 
Kysymykset edellistä päättynyttä kalenterivuotta ja niissä pyydetyt kaasumäärät ilmoitetaan kilogrammoina. 
Jos kysyttyjä määriä ei ole yrityksessä tilastoitu pyydetyllä jaottelulla tai tarkkuudella, voidaan määristä 
esittää myös arvio. 
 

Yhteystiedot ja raportointivuosi 

Täytä yrityksen tai toiminimen ja yhteyshenkilön yhteystiedot. Raportointivuosi on vuosi, jonka tietoja 
raportoidaan, eli edellinen kalenterivuosi. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja.  
 

Kaasujen käyttö laitteiden valmistuksessa 

Käyttikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a laitteiden valmistuksessa raportointivuonna? Mikäli käytti, merkatkaa 
valmistuksessa käyttämänne määrät lomakkeen kenttiin. 
 

Kaasujen maahantuonti laitteissa ja kemikaaleina 

Toiko yrityksenne laitteiden sisällä maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (tehdastäytteiset laitteet)? 
Mikäli toi, merkatkaa laitteissa maahan tuodut määrät lomakkeen kenttiin. 
 
Toiko yrityksenne laitteiden mukana pulloissa maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (asennuksen 
yhteydessä täytettävät)? Mikäli toi, merkatkaa laitteiden mukana pulloissa tuodut määrät lomakkeen kenttiin. 
 
Toiko yrityksenne kemikaaleina maahan SF6:a tai CF4:a raportointivuonna (ei laitteiden yhteydessä)? Mikäli 
toi, merkatkaa kemikaaleina maahan tuodut määrät lomakkeeseen. 
 

Kaasujen vienti maasta laitteissa ja kemikaaleina 

Veikö yrityksenne kemikaaleina maasta uutta SF6:a tai CF4:a raportointivuonna? Mikäli vei, merkatkaa 
vientimäärät lomakkeen kenttiin. 
 
Veikö yrityksenne kemikaaleina maasta käytettyä SF6:a tai CF4:a raportointivuonna? Mikäli vei, merkatkaa 
vientimäärät lomakkeen kenttiin. 
 
Veikö yrityksenne laitteissa maasta SF6:a tai CF4:a raportointivuonna? Mikäli vei, merkatkaa vientimäärät 
lomakkeen kenttiin. 
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Laitteiden ja kaasujen myynti loppukäyttöön Suomessa 

Myikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a sisältäviä tehdastäytteisiä laitteita Suomessa käytettäväksi 
raportointivuonna? Mikäli myi, merkatkaa laitteiden sisältämät kaasumäärät lomakkeen kenttiin. 
 
Myikö yrityksenne SF6:lla tai CF4:lla asennusvaiheessa täytettäviä laitteita Suomessa käytettäväksi 
raportointivuonna? Mikäli myi, merkatkaa toimitettujen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös (nameplate 
capacity) lomakkeen kenttiin 
 
Myikö yrityksenne SF6:a tai CF4:a kemikaaleina käytettäväksi sähkönjakelulaitteissa Suomessa 
raportointivuonna? Mikäli myi, merkatkaa myytyjen kaasujen määrät lomakkeen kenttiin. 
 

Rikkoutuneiden ja käytöstä poistettujen laitteistojen palauttaminen 

Toimitettiinko yritykseenne rikkoutuneita tai käytöstä poistettuja laitteistoja kotimaasta? Mikäli toimitettiin, 
merkatkaa toimitettujen laitteiden yhteenlaskettu kaasutäytös (nameplate capacity) lomakkeen kenttiin. 
 

Kaasun toimittaminen hävitettäväksi kotimaassa 

Toimittiko yrityksenne SF6:a tai CF4:a hävitettäväksi Suomessa raportointivuonna? Mikäli toimitti, merkatkaa 
hävitettäväksi toimitetut kaasumäärät lomakkeen kenttiin. 
 

Palaute ja kyselyn lähetys 

Kyselyn viimeisellä sivulla "Palaute" –kentässä voit antaa kyselyä ja sähköistä lomaketta koskevaa 
palautetta. 
Kun lomake on täytetty, valitse "Lähetä". Lähetyksen jälkeen saat vahvistuksen tietojen toimittamisesta. 
Vastauksen voi halutessaan tulostaa selaimen Tulosta-toiminnolla, mutta lähetettyjä tietoja ei voi muuttaa. 
 

Lisätietoja  

Suunnittelija Tommi Forsberg, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 116. 
  


